DATABLAD

Högeffektsbrandsläckare
(Konstanttrycksläckare)
W 6 DS
W 9 DS
Beskrivning
Miljövänlig och prisvärd allround-släckare
Handhållna brandsläckare finns på många platser endast för
bränder klass A. Där är de av FLN utvecklade brandsläckare
med vatten typ W 6/9 DS på sin rätta plats. Jämfört med
skumsläckare är de absolut miljövänliga (fluorfria) och med
hög kostnadseffektivitet vid underhåll och efter användning.
God släckeffekt tack vare vårt innovativa additiv NEUFROL S
Brandsläckarna W 6 DS och W 9 DS innehåller 6 l resp. 9 l
släckmedel. Släckmedlet består av vatten och det fluorfria
additivet NEUFROL S och utmärker sig genom sina speciellt
verksamma släckegenskaper. Därigenom får brandsläckaren
en särdeles god släckeffekt och ger god säkerhet mot
återantändning.
Användning
Brandsläckaren aktiveras på ett sätt som är uppenbart
och motverkar panik genom att man drar i säkringen och
därefter trycker på handtaget. Man kan när som helst avbryta
släckningsförfarandet. Det är lätt att rikta strålen och dosera
släckmedel på brandhärden.

E001347 / E001349

n 
Uppfyller kraven i DIN EN3 – för användning i elektriska

anläggningar upp till 1 000 V vid säkerhetsavstånd 1 m
n 
Säker användning – intuitiv användning
n 
God räckvidd – 4 m till 6 m
n 
Märkbart längre spruttid – gör att även en oerfaren person

kan utföra en effektiv och säker brandbekämpning
n 
Visuell användbarhet – fabriksmonterad manometer

som anger trycket i behållaren och förhidrar smygande
tryckförlust, kanske p.g.a. föregående användning,
efterblivet underhåll eller sabotage
n 
Säker från fabrik – 100 % av samtliga behållare trycktestas

Användningsexempel
n Bekämpning av brand i alla material i bränder klass A
n Kontorsutrymmen
n Butiker
n Biografer, teatrar, arenor

n 
Korrosionsskydd inklusive – säker plastbeläggning både

inne i och utanpå behållaren
n 
Enkelt underhåll – kraftig ventil i mässing med kontrollventil

samt användning av ersättningskomponenter
n 
Tillförlitlig påfyllning efter användning – med

släckmedelskoncentrat eller färdiga blandningar

n Förvaltningsbyggnader

n 
Väggfäste – ingår

n Sjukvårdsinrättningar

n 
Fotring i plast – kan levereras som tillbehör

n Äldreboenden

n 
Förvaringslåda - kan levereras som tillbehör

n Förskolor, skolor

n 
Fordonsfäste - kan levereras som tillbehör

n Trä- och möbelindustri

n 
Speciell märkning - kan levereras som tillbehör

n Papperstillverkning och -bearbetning

n 
Delar för reparation och service - kan levereras som

n Privata hushåll

Speciella fördelar

tillbehör
n 
Brandsläckartillstånd – enligt DIN EN3 samt

tryckkärlsriktlinjerna (CE)

n 
Miljövänligt släckmedel – 100 % fluorfritt
n 
Förbättrad släckeffekt – släckmedlet minskar ytspänningen

(vätningseffekt)
n 
Mycket hög släckeffekt – 12 respektive 15 släckenheter
n 
Sikten begränsas inte vid användning – tack vare stråle

med ballistisk kurva
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Tekniska data

Fyllmängd (l)

W 6 DS

W 9 DS

6

9
NEUFROL S bruksfärdig lösning

Släckmedel
Rating

43 A

55 A

Släckningsmedelenheter

12 LE

15 LE
0 till 60 (ej frostskyddad)

Temperaturomfång (°C)
Vikt (kg)

10,1

14,5

Bredd (mm)

225

255

Höjd (mm)

560

540

Spruttid (s)

43

75

Räckvidd (m)
Certifikat

5 till 6
MiG, EN 3 , CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken.
Felaktig användning är strängt förbjuden.

Din brandskyddsspecialist:

